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Lede
in f o r m e e r t2 COLOFON - AGENDA

23 juni > Roefeldag

23 en 24 juni > oldtimertreffen

29 juni 2007 > avondmarkt Lede

29 juni 
 > zomerconcert in het park: 

STAMPEN EN DAGEN - 20.00 uur - gratis toegang

2 tot 6 juli
 > avonturenkamp sportdienst (10-18 jarigen)

13 juli 
 > zomerconcert in het park: 

PROF DEAF - 20.00 uur - gratis toegang

3 augustus
 > zomerconcert in het park: 

VOCATION - 20.00 uur - gratis toegang

17 augustus
 > zomerconcert in het park: 

CEBILEE - 20.00 uur - gratis toegang

20 tot 24 augustus > zomersportkamp lager

24 tot 27 augustus
 > opendeurdagen in de bib van Oordegem

26 augustus 2007 > grote kermis Oordegem

27 augustus van 14 tot 16 uur 
 > vertelnamiddag in de bib van Oordegem

27 tot 31 augustus > zomersportkamp kleuters

2 september 2007 > kleine kermis Impe

2 september 2007 > grote kermis Smetlede

9 september 2007 > grote kermis Wanzele

16 september > veldloop ’90

23 september > opendeurdag brandweer

23 september 2007 > septemberkermis Lede

25 september 2007 > jaarmarkt

Agenda
Colofon
Lede informeert is een uitgave van 
het gemeentebestuur Lede en wordt 
vijf maal per jaar verspreid.

Verantwoordelijke uitgever: 
Het college van burgemeester 
en schepenen
Communicatieambtenaar 
en eindredacteur: 
Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar 
Gemeente Lede
Markt 1 - 9340 Lede
tel. 053/60 68 10
fax 053/80 33 09
email burgerzaken@lede.be
Oplage: juni 7800 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

Niets uit deze publicatie mag worden 
overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur. Ag
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Dit jaar komen in Lede alle 
vrouwen tussen 50 en 69 
jaar opnieuw in aanmerking 
voor een gratis mammo-

grafi e. De organisatie ligt in handen van 
LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg) Aalst, 
in samenwerking met het gemeentebe-
stuur. Er komt een tentoonstelling in het 
gemeentehuis, er worden folders verdeeld 
via onder andere de artsen, apothekers 
en de lingeriezaken en er zullen opnieuw 
borstbeelden opduiken in het straatbeeld. 
In september wordt zowel in Lede als in 
Oordegem een infomoment georganiseerd 
rond borstkanker. De organisatie daarvan 
wordt voornamelijk gedragen door de 
verschillende vrouwenverenigingen van 
Groot-Lede.

Lede
in f o r m e e r t3 WEGENISWERKEN

technische.dienst@lede.be

Fietspaden
De gemeenteraad heeft in zitting van 
3 mei 2007 de principebeslissing goed-
gekeurd om fi etspaden aan te leggen 
langsheen de Poortendries-, Ronken-
burg- en Suikerstraat. Dit is de eerste 
noodzakelijke stap om onze technische
dienst toe te laten dit dossier uit te 
werken. Een krediet van in totaal 
340.000 euro werd hiervoor in de 
begroting ingeschreven. 

Deze werken kaderen in een totaal-
project om binnen een fi etspadennet-
werk de verbinding met het station te 
verbeteren. Op die manier word je als 
pendelaar aangespoord om de fi ets te 
nemen, wat de parkeerdruk rondom 
het station aanzienlijk zou kunnen ver-
lichten. Ook in vorige projecten werden 
er reeds fi etspaden aangelegd langs-
heen de Spoorstraat en tussen de 
Langeweestraat en de stationsparking.

Om het fi etsroutenetwerk verder te 
optimaliseren werden er fi etspaden 
aangelegd langsheen de Langehaag en 
de Wijmenstraat te Impe. In Oorde-
gem werd het fi etspad Ouden Heirweg 
– Grote Steenweg gerealiseerd met een 
vlotte verbinding via Hazel richting cen-
trum en school. Ook in Papegem werd 

aan het fi etsnetwerk verder gebouwd 
en verwachten we een aansluiting met 
het Bloso-centrum door een deel dub-
belrichting-fi etsen langs de gewestweg 
N9. De afdeling Wegen en Verkeer, 
bevoegd voor de gewestwegen, werkt 
deze aanpassingen uit. Daarnaast wordt 
de aanleg van fi etspaden langsheen 
de Smetledestraat en een deel van de 
Schildekensstraat gepland om de ver-
binding met de Diepestraat te realise-
ren. Van hier uit moet het fi etsnetwerk 
op termijn worden doorverbonden 
richting Briel en Oud-Smetlede. In de 

gemeenteraad van 24 mei 2007 werd 
de meest recente beslissing genomen in 
de uitbouw van het fi etsnetwerk. Hierbij 
werd de principebeslissing goedgekeurd 
om langs het tweede deel van de Klink-
aard fi etspaden aan te leggen die aan-
sluiten op deze van de Speurtstraat en 
doorlopen tot de grens met Wetteren. 

Je merkt, het gemeentebestuur wil de 
missing links in het fi etsroutenetwerk 
aanpakken, zodat je op een veilige en 
aangename manier kan fi etsen door 
onze gemeente.



Academie
Opendeurdagen
Wil je weten wat er allemaal gebeurt in 
dat gebouw aan de post? Wil je weten 
waar al die gekke klanken vandaan 
komen? Heb je zin om toneel te leren 
spelen in de academie?

Kom dan eens langs 
tijdens onze opendeurdag.
Dinsdag 26 juni 2007 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur
Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord / Markt 5 - Lede

Proclamatie
Op 23 juni krijgen al onze leerlingen 
hun diploma. Het eerste gedeelte 
bestaat uit een reeks optredens waarbij 
je een overzicht krijgt van wat er in 
onze academie te beleven valt.
Zaterdag 23 juni om 10.00 uur
Zaal ‘De Volkskring’

100 jaar academie
In 2007 bestaat de academie 100 jaar. 
Vanaf september komen we op regel-
matige tijdstippen naar buiten. De 
hoofdbrok van de festiviteiten valt op 
zaterdag 24 november. We organiseren 
dan een drieluik bestaande uit een doe-
dag voor de jongeren in zaal ‘De Bron’, 
een toneelvoorstelling van onze woord-
afdeling in zaal ‘Intermezzo’ en een 
slotconcert in de Sint-Martinuskerk. 
Meer informatie vind je in de volgende 
editie van ‘Lede informeert’.

Volgend jaar contrabas
Vanaf volgend schooljaar kun je in 
de academie ook contrabas studeren. 
Celloleerkracht Mieke De Lauré breidt 
haar waaier aan activiteiten uit en leidt 
vanaf volgend jaar een contrabasklas.
Heb je vragen? Stel ze aan Mieke 
De Lauré of op het secretariaat.

De virtuele academie
Neem gerust maar een kijkje op onze 
virtuele academie (http://www.gamw.
lede.be). Wat kan je er allemaal terug-
vinden?
-  activiteiten van de academie
-  foto’s van voorbije activiteiten
-  een instrumentengids
-  interessante links ivm muziek 

en woord
-  alle verlofdagen (zeer belangrijk)
- …

Inschrijvingsdata voor 
volgend schooljaar
Het schooljaar in de academie loopt 
parallel met het schooljaar in de dag-
school. Het volgende schooljaar start 

Lede
in f o r m e e r t4 MUZIEK EN WOORD

academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

op 1 september 2007. Inschrijven kan 
op de volgende dagen:

Juni 2007
Maandag 18 juni, dinsdag 19 juni, 
donderdag 21 juni, vrijdag 22 juni, 
maandag 25 juni, dinsdag 26 juni, 
donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni 
telkens van 16.00 tot 19.00 uur
Woensdag 20 juni en woensdag 27 juni 
telkens van 14.00 tot 19.00 uur

Augustus 2007
Donderdag 23 augustus, vrijdag 
24 augustus, maandag 27 augustus, 
dinsdag 28 augustus, woensdag 
29 augustus, donderdag 30 augustus 
en vrijdag 31 augustus telkens van 
14.00 tot 17.00 uur

Gedurende de maand september kan 
je inschrijven tijdens de openingsuren 
van het secretariaat. 

Neem je SIS-kaart en eventueel 
diploma’s van vroegere academies 
mee wanneer je komt inschrijven.

Inschrijvingsgeld 
schooljaar 2007-2008
Jongeren: 58 euro
Jongeren met vermindering: 39 euro
Volwassenen: 178 euro
Volwassenen met vermindering: 
105 euro

In deze prijs zijn 5 euro kopiekosten 
inbegrepen. Volwassenen kunnen ook 
volgend schooljaar betalen met oplei-
dingscheques. 

Meer info op: http://www.gamw.lede.be

Waar vind je ons?
Heb je nog vragen? 
Bezoek ons secretariaat op
Markt 5 - 2e verdieping - 9340 Lede
tel. 053/60 68 70
academie@gamw.lede.be



Lede
in f o r m e e r t5 BIBLIOTHEEK

bibliotheek@lede.be
www.bibliotheek.lede.be

De gemeente kiest er voor om – naast 
de hoofdbibliotheek in Lede – ook nog 
een bibliotheek in Oordegem open te 
houden.

Deze gezellige bibliotheek onder de 
kerktoren heeft een kleine maar aan-
gename collectie, die weet in te spelen 

op jonge gezinnen en toch ook genoeg 
aandacht wil besteden aan het volwas-
sen publiek.

De bibliotheek is toegankelijk via de 
parking en de speelplaats aan de zijkant 
en is sinds 2 jaar ook open op maan-
dag, zodat deze bibliotheek wekelijks 
6 uur toegankelijk is.

Deze bibliotheek beschikt sinds kort 
over een kleine kopieermachine en 
printer, zodat degelijk opzoekingswerk 
tot de mogelijkheden behoort. Voor dit 
jaar is een internetaansluiting gepland, 
zodat iedereen weldra ook in deze 
bibliotheek gratis op het internet zal 
kunnen surfen.
De bibliotheek houdt dit jaar zijn Open-
deurdagen van 24 tot 27 augustus. 
In samenwerking met het Davidsfonds 
laten we een kunstenaar tentoonstel-
len, houden we een vertelnamiddag 
en kan je uiteraard kennis maken 
met onze diensten. In het Reklaamblad 
vind je binnenkort meer info over onze 
activiteiten.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Oordegem 18:00-20:00 14:00-16:00 10:00-12:00

Lede 17:00-20:00 09:00-12:00 14:00-18:00 13:30-16:30 16:00-20:00 09:00-12:00

Vakantiekaartjesactie geBOEKt

Naar aanleiding van het succes van 
onze vorige en eerste editie, willen we 
graag deze actie verlengen. Stuur dus 
jullie vakantiekaartjes met originele, 
literaire of zelfs poëtische groeten op 
naar de bib en maak kans op een mooi 
aanbod uit onze prijzenpot.

Deze actie loopt van 15 juni tot 15 sep-
tember, een deelnemingsformulier vind 
je in de bib. Het laatste nieuws over 
onze activiteiten vind je steeds snel 
terug via www.bibliotheek.lede.be !

Bibliotheek
Bibliotheek Oordegem

Agenda
ZOMER VAN HET SPANNENDE BOEK 
Van 1 juli tot 31 augustus vind je een 
selectie van thrillers, detectives en horror 
terug aan de themastand van de biblio-
theek van Lede.
OOST-VLAAMSE TOERTJES: Naar aanlei-
ding van de passage van de Tour de France 
in België zetten we onze wielerboeken in de 
kijker. Van 7 tot 29 juli in de bib.
ZOMER VAN DE VLIEG
De Vlieg is vermist en jij moet ze zoeken. 
Van 1 juli tot 31 augustus in de bib.
KAARTJESACTIE GEBOEKT: Stuur je 
originele vakantiegroeten naar de bib 
en win een mooie prijs. Van 15 juni tot 
15 september in de bib.
OPEN DEURDAGEN IN DE BIB VAN OOR-
DEGEM: Van 24 tot 27 augustus, met 
tentoonstelling, wedstrijd en gratis 
bibliotheektas voor elke bezoeker !
VERTELNAMIDDAG op 27 augustus 
van 14u tot 16u in de bib van Oordegem. 
Er zal heel wat te beleven zijn dit jaar, 
want de PIRATEN hebben de bib van 
Oordegem veroverd !

Reis naar het Warme Zuiden geboekt? 
Of hou je meer van een zuidpoolexpe-
ditie? Vanuit alle hoeken van de wereld 
zijn jullie vakantiekaartjes welkom!



Voorstelling sociale dienst
OCMW Lede

Lede
in f o r m e e r t6 OCMW

De jongste jaren werd het takenpakket 
van de sociale dienst van het OCMW 
sterk uitgebreid, met als gevolg dat er 
verschillende maatschappelijk werkers 
werden aangeworven. Als potentiële 
gebruiker van onze dienstverlening is 
het belangrijk dat je precies weet met 
welke vraag je bij wie terechtkunt. 
Om je wegwijs te maken in de sociale 
dienst geven we hier een overzicht.

De maatschappelijk werkers van het 
OCMW werken enkel op afspraak. 
Er is tijdens de kantooruren wel een 
permanentie voorzien voor dringende 
zaken. De dienst is open elke voor-
middag (maandag tot en met vrijdag) 
tussen 9.00 en 11.45 uur en op maan-
dagavond van 16.00 tot 18.45 uur.
Let wel: op vrijdagnamiddag is de 
dienst gesloten. Adres sociale dienst: 
Kasteeldreef 50 - Lede. Algemeen 
telefoonnummer: 053/80 20 22 

Hoofdmaatschappelijk werker
Arthur De Vuyst
Maandag - vrijdag tijdens de kantooruren
Op maandag tot 18.45 uur
- Dienstverantwoordelijke - coördinatie. 
- Plaatsen personenalarm
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Ria Van Dormael
Maandag - tem donderdagvoormiddag tijdens de kantooruren
Op maandag tot 18.45 uur
- Budgetteringsdossiers
- Budgetbeheer
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Magda Van Gyseghem
Maandag 9-17 uur, dinsdag 9-16 uur, donderdag 9-12 uur
- Steundossiers deelgemeenten 

(Impe, Wanzele, Oordegem, Smetlede, Papegem)
- Aanvragen maaltijdbedeling
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Nicole De Meersman
Maandag 14-17.30 uur, dinsdag en donderdag 9-16 uur
- Steundossiers Lede (samen met Karolien Meert)
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Katleen Van Goethem algemene uren
-  Leefl oon -25 jaar (samen met Joris Blondeel)
-  Steundossiers vluchtelingen (samen met Ellen Smolders)
-  Lokaal opvanginitiatief Oordegem
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Joris Blondeel algemene uren
- Steundossiers wijk ‘Veilig wonen’ Lede
-  Leefl oon -25 jaar (samen met Katleen Van Goethem)
-  Sociale huurappartementen van het OCMW
-  Indicatiestellingen zorgverzekering
-  Lokaal sociaal beleidsplante
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Karolien Meert algemene uren
-  Steundossiers Lede (samen met Nicole De Meersman)
-  Verantwoordelijke OCMW-poetsdienst
-  Dossiers mbt achterstallige energierekeningen (ter be-

spreking op de zitting van de lokale adviescommissie)
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Ellen Smolders algemene uren
- Steundossiers vluchtelingen 

(samen met Katleen Van Goethem)
- Lokaal opvanginitiatief Wanzele
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Rustdagdag

Het college van burgemeester en 
schepenen heeft aan de hande-
laars en ambachtslui die een zaak 
uitbaten op het grondgebied van 
de gemeente Lede een afwijking 
inzake verplichte rustdag toege-
staan voor de periode van
-  vrijdag 29 juni 2007 tot en 

met donderdag 5 juli 2007
-  vrijdag 26 oktober 2007 tot 

en met donderdag 1 november 
2007

-  vrijdag 2 november 2007 tot 
en met donderdag 8 november 
2007

-  vrijdag 30 november 2007 tot 
en met donderdag 6 december 
2007

-  vrijdag 21 december 2007 tot 
en met donderdag 27 decem-
ber 2007

afw
ijking w

ekelijkse rustdag

Hoofdmaatschappelijk werker
Arthur De Vuyst
Maandag - vrijdag tijdens de kantooruren
Op maandag tot 18.45 uur
- Dienstverantwoordelijke - coördinatie. 
- Plaatsen personenalarm

te
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34

Ria Van Dormael
Maandag - tem donderdagvoormiddag tijdens de kantooruren
Op maandag tot 18.45 uur
- Budgetteringsdossiers
- Budgetbeheer
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Magda Van Gyseghem
Maandag 9-17 uur, dinsdag 9-16 uur, donderdag 9-12 uur
- Steundossiers deelgemeenten 

(Impe, Wanzele, Oordegem, Smetlede, Papegem)
- Aanvragen maaltijdbedeling
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Nicole De Meersman
Maandag 14-17.30 uur, dinsdag en donderdag 9-16 uur
- Steundossiers Lede (samen met Karolien Meert)
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Katleen Van Goethem algemene uren
-  Leefl oon -25 jaar (samen met Joris Blondeel)
-  Steundossiers vluchtelingen (samen met Ellen Smolders)
-  Lokaal opvanginitiatief Oordegem
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Ellen Smolders Ellen Smolders Ellen Smolders Ellen Smolders Ellen Smolders algemene urenalgemene urenalgemene urenalgemene urenalgemene uren
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Lede
in f o r m e e r t7 BRANDWEER

lede@brandweervlaanderen.be
www.brandweer-lede.be

Wespen, bijen en hommels
Wespen en bijen kunnen een gevaar 
opleveren voor de mens. Wespenbe-
strijding is een van de taken van de 
brandweer. Het verwijderen van een 
bijenzwerm laten we over aan imkers.
Ieder jaar is de brandweer actief voor 
het verdelgen van wespen. Het aantal 
wespen verschilt van jaar tot jaar en 
dat hangt af van hoe streng de win-
ter is geweest. Tijdens zachte winters 
overleven er meer koninginnen. We 
hadden het geluk een zachte winter en 
een zonnige lente mee te maken en we 
mogen ons dus verwachten aan heel 
wat van die nare beestjes.

Wespen zijn heel agressieve beestjes 
en je laat het verdelgen ervan best aan 
de brandweer over.

Wij krijgen de eerste oproepen voor 
wespen meestal in mei of juni. Heel 
vaak gaat het niet om wespen maar om
bijenzwermen die we snel opmerken 
omdat ze zich in een zwerm ergens 
vestigen. Ook hommels worden al te 
vaak aanzien voor wespen.

Bijen zijn (net als hommels overigens) 
een beschermde diersoort en die mo-
gen we niet zomaar verdelgen. Bij het 
opmerken van een hinderlijke bijennest 
neem je het best contact op met een 

imker. Die zal, als hij de bijenzwerm en 
de koningin kan meenemen, de zwerm 
ophalen. Wanneer de zwerm een 
gevaar oplevert voor mens of dier of 
wanneer de koningin zich in de spouw 
van een muur, in een schoorsteen, bin-
nen in huis of op een andere onbereik-
bare plaats bevindt, dan bel je best de 
brandweer. 

Merk je thuis een concentratie aan 
wespen of insecten die je niet kan 
thuisbrengen, bel ons – 100 of 112 
(gsm)! Je geeft aan de dispatcher je 
naam door, je adres, je telefoonnum-
mer en de plaats van een eventueel 
nest.  Wij nemen nadien zo snel moge-
lijk contact met je op. Normaal gezien 
komen we nog dezelfde dag (indien 
niet dringend niet op zondag) na 19.00 

uur bij je langs omdat de diertjes dan 
veel rustiger zijn en zich grotendeels 
in hun nest bevinden. Laat het weten 
aan de dispatcher indien een snellere 
interventie (woonkamer, speeltuin, kin-
derkamer of badkamer) vereist is.  

Groeten en HOU HET VEILIG!

  bijen wespen hommels 
harig lichaam behaard bijna geen sterk behaard 
kleur bruin, zwart geel, zwart zwart, oranje, 

   geel, wit
spontane steek / 

     gevaarlijk? bij bedreiging frequent! zelden
seizoen (vooral) lente, zomer zomer, herfst lente, zomer
angelverlies na 1x steken neen neen
omgeving bijenkorven, bloemen, wespennesten, fruitbomen, bloemen
  klaverveld, bijennesten etenswaren, vuilnisbakken,
   kreupelhout, zoetigheden, 

  in de grond

Wespenverdelging is een GRATIS 
dienst aan de Leedse bevolking. 
Meldingen gebeuren via de dienst 
100 (gsm 112).

Ben je geïnteresseerd in 
de functie van brandweerman 
(m/v)? De gemeente heeft zes 
plaatsen vacant gesteld. Mail ons: 
lede@brandweervlaanderen.be. 
We nemen nadien zo snel mogelijk 
contact met je op en we voorzien 
eind juni een infoavond!

Brandweerman

(m
/v

)

BrandweermanBrandweerman

Noteer alvast in je agenda: 
OPENDEURDAG bij het Leedse 
Vrijwillige Brandweerkorps op 
zondag 23 september 2007 
in en rond de kazerne, Vijver-
straat 2a, Lede.

Opendeurdag
Tijdens de vakantiemaanden 
kunnen alle kinderen op zoek 
naar de Vlieg, want de Vlieg is 
vermist! Via een avontuurlijke 
speurtocht in de bib kunnen 
de echte speurneuzen hem 
terugvinden. 
Op die manier maak je kans 
op het speurneusembleem 
van Vlieg!

Vlieg
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Afval verbranden in de tuin is veel 
schadelijker dan we denken. Terwijl het 
aandeel van de industriële bronnen af-
neemt, blijft het relatieve aandeel van 
de dioxine-uitstoot door de bevolking 
toenemen. Er is een beangstigend hoge 
dioxine-uitstoot bij het verbranden in 
open lucht van allerhande hout- en 
plastic-afval (waaronder pvc-fl essen). 
Maar ook de verbranding van ‘onschul-
dig’ tuinafval zoals snoeihout en bla-
deren zorgt voor aanzienlijke concen-
traties gevaarlijke stoffen. Vele kleine 
vuurtjes in open lucht maken met 
andere woorden één groot schadelijk 
vuur en zijn absoluut niet zo onschuldig 
als ze lijken.

Telkens als je zelf afval verbrandt in de 
open lucht komen een pak schadelijke 
stoffen vrij die tal van gezondheidspro-
blemen kunnen veroorzaken:

dioxines 
-  waarschijnlijk een van de krachtigste 

en gevaarlijkste kankerverwekkers 
die in verschillende weefsels tumoren 
kunnen veroorzaken

-  verstoort ernstig de groei en ontwik-
keling van kinderen

PAK’s
-  kunnen niet alleen kankers in het 

spijsverteringsstelsel en in de longen 
veroorzaken, maar ook voortplan-
tings- en ontwikkelingsstoornissen

-  beïnvloeden de lichaamsweerstand 
en geven aanleiding tot hart- en 
vaatziekten

fi jn stof
-  bij korte periodes van luchtvervuiling 

worden luchtwegeninfecties en astma 
erger

-  op lange termijn kan blootstelling 
aan fi jn stof leiden tot een verminde-
ring van de longfunctie, een toename 
van chronische luchtwegenaandoe-
ningen en een verminderde levens-
verwachting van één tot drie jaar

Het zijn precies al die kleine, onschul-
dige vuurtjes die onze gezondheid 
ernstig in gevaar brengen.

Vuurtjes in de tuin zijn niet alleen 
schadelijk voor jezelf, maar ook voor 
je buren. Bovendien bezorg je hen be-
hoorlijk veel hinder. Ook gaan planten 
in de omgeving kapot aan de walm van 
een vuurtje en is het erg ongezond 
voor het wasgoed. Vuurtjes stoken in 
de tuin getuigt van weinig burgerzin en 
weinig respect voor anderen.

Alternatieven voor 
huishoudelijk afval:
-  voorkom afval: kies voor herbruik-

bare verpakkingen, kleef een ‘geen 
reclame’-sticker op uw brievenbus, ...

-  sorteer afval
-  ga naar het containerpark

Alternatieven voor groenafval:
-  composteer: je spaart er niet alleen 

heel wat vuilniszakken mee uit, 
compost kan worden gebruikt voor 
allerlei teelten

-  bedek de grond: houtsnippers kan 
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Het project Tutti frutti van LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg) wil de 
schoolgaande jeugd aansporen gezond te leven en elke dag fruit te 
eten. Net als vorig jaar stapte enkel De Groene Vijver in in het project. 
Daar waar vorig schooljaar de prijs naar klas 3A ging, gaat nu het 
4e leerjaar B met de pluimen lopen… Nu ja, niet echt met de pluimen 
maar wel met de zwemtickets!
De schepen van sociale zaken, Roland Uyttendaele, mocht de mooie 
prijs aan de juf en haar leerlingen overhandigen in het bijzijn van 
iemand van LOGO en van de directrice van de school.

Vuurtje stoken: het is en blijft verboden

je gebruiken als onkruidwerende laag 
tussen struiken en vaste planten, 
als bescherming tegen de zon, als 
moddervrij tuinpad, als bescherming 
tegen overvloedige regenval, als 
buffer tegen overmatige betreding 
en als afdeklaag van bloembollen 
in de winter. Lage bodembedekkers 
hebben als grote voordeel dat ze niet 
gemaaid hoeven te worden. Ook 
siergrassen vragen heel weinig on-
derhoud en een bloemenweide fl eurt 
je tuin op met een zee van kleur.

-  decoreer: een bos snoeihout kan je 
omtoveren tot een stapelmuurtje, 
langere takken kan je verwerken tot 
een gevlochten afl uiting. Lange en 
stevige takken kan je samenbinden 
tot een steun voor klimplanten.

-  maak een tuinplan: op vele plaatsen 
kan je de grasmat vervangen door 
een andere beplanting of een mulch-
laag.

Alleen plantaardige afvalstoffen van tui-
nen mogen verbrand worden op meer 
dan honderd meter afstand van boom-
gaarden, bossen, huizen, hagen, ...

Ga vooral 
verstandig om met 
je afval, voor jezelf, 
je medemensen 
en het milieu.

Tutti Frutti 

so
ci

aa
l



Lede
in f o r m e e r t9 BURGERZAKEN

burgerzaken@lede.be

Elke Belg moet tegen 
eind 2009 een elek-
tronische identiteits-
kaart hebben.

Wanneer je opgeroepen wordt om een 
nieuwe identiteitskaart aan te vragen, 
moet je de oproepingsbrief, je huidige 
identiteitskaart (of een attest van ver-
lies of diefstal ervan), 12 euro en een 
recente pasfoto meebrengen. 

Het kan zijn dat je huidige kaart nog 
niet vervallen is. De hernieuwing van 
de huidige identiteitskaarten door 
elektronische verloopt in vijf jaar tijd 
(koninklijk besluit van 29 juli 1985). 
De uitreiking van de identiteitskaarten 
wordt logischerwijze opgedeeld in fases. 
Momenteel (deze maand) worden alle 
personen opgeroepen wiens huidige 

identiteitskaart vervalt rond eind 2008. 
Wij begrijpen je reactie, desondanks ben 
je verplicht in te gaan op de oproeping.

Het is mogelijk dat je originele op-
roepingskaart, die via de post werd 
verstuurd, verloren is gegaan. Om die 
reden sturen wij jou dan ook eerst 
twee herinneringen. Je kan je zo snel 
mogelijk aanmelden met de herinne-
ringsbrief.
Geef je geen gevolg aan de oproeping 
dan kan de weigering uiteindelijk tot 
gevolg hebben dat je huidige identi-
teitskaart wordt geannuleerd. Je zou 
dan daardoor over geen geldig identi-
teitsbewijs meer beschikken met alle 
gevolgen van dien (bankverrichtingen, 
politiecontrole). Bovendien kunnen er 
sancties volgen. 

Voor meer informatie kan je steeds 
terecht bij de dienst burgerzaken.

12 april is uitge-
roepen tot dag van 
het zinloos geweld.

Op die dag werd in onze gemeente 
Eddy Sabbe herdacht, de juwelier die 
vorig jaar werd vermoord.
In de voormiddag gingen de burge-
meester, schepen De Meersman  en de 
communicatieambtenaar het rouwre-
gister overhandigen aan het kabinet 
van de minister van justitie, mevrouw 
Onckelinckx. De hoop werd uitgespro-
ken dat het onderzoek zou worden 
verder gezet om de daders te vatten.

’s Avonds werd dan in aanwezigheid 
van vrienden, buren en de nationale 
pers een vlindertegel geplaatst voor 
de woning van Eddy. De tegel moet 
een aanzet zijn om Eddy blijvend te 
gedenken.

De zomervakantie 
nadert met 
rasse schreden. 

Voor nogal wat mensen onder ons zijn 
de zomermaanden het moment om 
andere oorden op te zoeken. Sommi-
gen  staan echter voor een verrassing 
wanneer zij pas op het laatste moment 
horen dat ze een reispas (de offi ciële 
naam is paspoort) nodig hebben.
De behandeling van een aanvraag 
voor een reispas duurt toch een tiental 
dagen. Probeer daar rekening mee te 
houden en informeer je goed wanneer 
je een reis boekt of zelf organiseert.
Wanneer je je reispas veel dringender 
nodig hebt kan je gebruik maken van 
de spoedprocedure. In de tabel zie je 
echter dat dat een stuk duurder uitvalt. 
Wanneer je gebruik maakt van deze 
procedure duurt het één à twee dagen 
vooraleer je je reispas kan afhalen.
Vergeet dus vooral niet je reispas-
poort tijdig aan te vragen bij de dienst 
burgerzaken. Dat bespaart je heel wat 
zorgen en vooral heel wat geld.

Gewone procedure 
volwassenen: 86 euro 
kinderen: 56 euro
Spoedprocedure 
volwassenen: 260 euro
kinderen: 230 euro

Meer informatie kan je verkrijgen 
bij de dienst burgerzaken.
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De zomervakantie kondigt zich aan.
Voor velen onder jullie betekent dit, 
naast het zich verheugen op een wel-
verdiende gezinsvakantie, ook het zoe-
ken naar een geschikte oplossing voor 
de opvang van kinderen. Om aan deze 
noden te voldoen beschikken wij over 
een degelijke speelpleinwerking. Het is 
tevens belangrijk om weten dat onze 
speelpleinwerking meer inhoudt dan 
je kinderen bewaken en ervoor zorgen 
dat er niets verkeerd gebeurt.
Onze werking wordt boeiend gemaakt 
o.a. door vakantie in spelvormen te 
brengen waardoor de kinderen in groep 
leren spelen, verwonderd kunnen zijn, 
nieuwsgierig worden, hun fantasie en 
creativiteit kansen krijgen. Daarom 
is er voor allerlei materiaal gezorgd, 
wordt er animatie aangeboden. Kinde-
ren moeten ook eens vrij zijn, lekker 
niets doen, alleen in een hoekje …

Daarom wordt er een plezierige speel-
pleinsfeer geschapen. Voor dit alles 
zorgt een groep enthousiaste, gebre-
vetteerde monitoren.

Wie kan deelnemen 
aan de vakantie-
speelpleinwerking? 
Deze werking wordt georgani-
seerd voor jongens en meisjes 
die op 1 januari 2007 minstens 

3 jaar zijn (vanaf geboortejaar 
2003) en geen 15 jaar geworden 

zijn op 1 juli van het lopende jaar.
Jongere kindjes (vanaf 2,5 jaar) kun-

nen steeds terecht bij de Buitenschool-
se Kinderopvang.

Wanneer?
Er wordt 8 weken speelpleinwerking 
gegeven tijdens de zomermaanden juli 
en augustus vanaf maandag 2 juli tot 
en met vrijdag  24 augustus 2007, met 
uitzondering van woensdag 11 juli 
en woensdag 15 augustus 2007.

Waar?
De speelpleinwerking gaat door te 
Wanzele op het gemeentelijk speel-
plein, Watermolenstraat 11 en is tele-
fonisch te bereiken: 053/80 76 09.
Dagprijs - Weekprijs
De dagprijs voor de opvang van de 
kinderen bedraagt:
-  4,50 euro voor een volledige dag 

zonder abonnementskaart
-  2,25 euro voor een halve dag 

zonder abonnementskaart
De weekprijs voor de opvang van 
kinderen bedraagt:
-  18 euro met abonnementskaart
 
Bij aankoop van vier kaarten tegelijk 
krijgt het gezin evenwel een vijfde 
kaart gratis. De kaarten staan op naam 
en zijn twee jaar geldig. Als gezin 
wordt beschouwd: alle kinderen die 

op éénzelfde adres ingeschreven staan. 
In de prijs zijn koekjes en drankjes 
inbegrepen alsook de kosten voor de 
ongevallenverzekering. 
Wie gebruik wenst te maken van het 
abonnementssysteem kan dit best op 
voorhand aanvragen om lange wacht-
tijden te vermijden tijdens de eerste 
weken van de speelpleinwerking. 
Wij dringen erop aan abonnementen te 
kopen vóór de aanvang van de speel-
pleinwerking en wel op volgende dagen: 
- vrijdag 8 juni 

tussen 17.00 uur en 18.45 uur.
- dinsdag 12 juni

tussen 09.00 uur en 11.30 uur.
- zaterdag 16 juni 

tussen 09.30 uur en 11.30 uur.
Verkoop abonnementen: 
jeugddienst, Markt 1 te 9340 Lede.

Hoe ziet een dag 
speelplein eruit? 
8.00 tot 9.15 uur : 
inschrijving met aanmeldingsplicht
spontaan spel  
9.15 tot 11.45 uur:
activiteitenaanbod 
(+ tussendoortje: koek)  
11.45 tot 12.00 uur: 
spontaan spel onder toezicht  
12.00 tot 12.30 uur: 
Middagmaal
12.30 tot 13.30 uur: 
spontaan spel  
13.00 tot 13.30 uur: 
inschrijving met aanmeldingsplicht  
13.30 tot 16.00 uur: 
activiteitenaanbod  
16.00 tot 16.10 uur: 
4-uurtje (koek + drankje)  
16.10 tot 17.00 uur: 
spontaan spel onder toezicht   

!!!! Vanaf 16.30 kunnen de 
kinderen afgehaald worden. 
Vroeger kunnen de kinderen 
niet afgehaald worden. Gelieve 
deze uren te respecteren.
Einde speelplein 17.00 uur.

Speelpleinwerking 2007

die op 1 januari 2007 minstens 
3 jaar zijn (vanaf geboortejaar 

2003) en geen 15 jaar geworden 
zijn op 1 juli van het lopende jaar.

Jongere kindjes (vanaf 2,5 jaar) kun-
nen steeds terecht bij de Buitenschool-
se Kinderopvang.

Wanneer?



Skateterrein

Links schuin achter de sporthal vind je een 
vijftal skatetoestellen waar je naar hartelust 
kan skaten. Draag zorg voor deze skate-accom-
modatie. Lees zeker eens het reglement! 
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WIST JE DAT ER IN LEDE TWEE SPEEL-
TERREINEN ZIJN WAAR JE TIJDENS DE 
ZOMERMAANDEN VRIJ KAN RAVOTTEN?
Het eerste speelterrein en tevens het kleinste vind je in 
Oordegem op het Dorp, naast het dienstencentrum. Het 
andere speelterrein bevindt zich in Papegem in de Boven-
straat. Naast de vele speeltoestellen is er een grasveld 
met voetbaldoelen. 

VEEL SPEELPLEZIER !!!!!
DE JEUGDDIENST

Het bestuursorgaan 
voor speelpleinwerking
Baeck Danny - Bauwens Mario - 
Blondeel Hilde - De Gussemé Georges - 
De Kegel Annelies - Derder Isabelle - 
Govaert Wim - Meganck Elke - Nijs 
Jeroen - Props Martine - Rasschaert 
Luc - Van Gyseghem Franky - Van 
Hauwermeiren Jurgen - Van Pollaert 
Marcel Vander Straeten Conny - 
Verstuyft Nathalie

oordegem

papegem



Tarieven  
gemeentelijke sportinfrastructuur binnenaccommodatie  
(ingang 1 juli 2007)
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Sporthal “De Ommegang”
Sportzaal

Opmerkingen
- in de huurprijs links zijn max.  

2 kleedkamers inbegrepen
- wanneer inkomgeld wordt gevraagd  

+ 5 EUR/uur (V+J)
- bij apart of bijkomend gebruik van 

een kleedkamer + 5 EUR/uur (V)  
en + 2,50 EUR/uur (J)

- particulieren, scholen of verenigingen 
van buiten de gemeente: tarief x 2

SPORT

sportdienst@lede.be

 Deel van de zaal Verenigingen en Scholen en jeugd -18 jaar
  particulieren +18 jaar 
3/3 15 EUR/uur 5 EUR/uur
2/3 10,50 EUR/uur 3,50 EUR/uur
1/3 6 EUR/uur 2 EUR/uur

 Deel van de zaal Verenigingen en Scholen en jeugd -18 jaar
  particulieren +18 jaar 
12m x 12m 4,50 EUR/uur 1,50 EUR/uur
24m x 24m 7,50 EUR/uur 2,50 EUR/uur

Sporthal Bellaert en Stella

 Deel van de zaal Verenigingen en Scholen en jeugd -18 jaar
  particulieren +18 jaar 
Bellaert 1/2 6 EUR/uur 2 EUR/uur
Bellaert 2/2 9 EUR/uur 3 EUR/uur
Stella 9 EUR/uur 3 EUR/uur
Vereniging van buiten de gemeente Tarief x2 Tarief x2

Voetbalterrein(en)

 Verenigingen en Omschrijving Scholen en jeugd -18 jaar
 particulieren +18 jaar 
12 EUR/uur 1 voetbalterrein; per training,  4 EUR/uur 

 wedstrijd of activiteit  
10 EUR/uur 1 of 2 kleedkamer(s) en het  5 EUR/uur 

 sanitair per training, wedstrijd  
 of activiteit 

+ 5 EUR/uur gedeeltelijke verlichting + 5 EUR/uur
+ 10 EUR/uur volledige verlichting + 10 EUR/uur
+ 7,50 EUR/uur inkomgeld + 7,50 EUR/uur
Tarief x2 Vereniging van buiten Tarief x2 

 de gemeente

Polyvalent terrein

 Verenigingen en Omschrijving Scholen en jeugd -18 jaar
 particulieren +18 jaar 
2 EUR/uur voor 1/2 van het terrein 1 EUR/uur  
3,50 EUR/uur voor 2/2 van het terrein  1,75 EUR/uur
Tarief x2 Vereniging van buiten Tarief x2 

 de gemeente
+ 2,50 EUR/uur verlichting + 2,50 EUR/uur
+ 5 EUR/uur gebruik van 1 kleedkamer  + 2,50 EUR/uur 

 met sanitair

Opmerking!!
- De tarieven links gelden voor een 

tijdsduur van maximaal twee uren. 
Per nieuwe schijf van maximaal twee 
uren worden de tarieven opnieuw 
aangerekend.

Petanque/beachterrein

Gratis gebruik
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Op zaterdag 8 en zondag 9 september word je uitgenodigd om een kijkje te 
nemen in twee “monumenten” en daar uitgebreid kennis te maken met “het 
wonen” in het verleden en de toekomst.

In de Boerderij in de Markizaatsite komt een tentoonstelling over “het wonen” 
in het  verleden in het kasteel, de gebouwen van het Koninklijke Gesticht van 
Mesen, het vroegere Godshuis waar nu Villa Letha staat en hoe het park en 
de gebouwen er in de toekomst zullen uitzien. In het gebouw “H. Dymphna” 
van het Psychiatrisch Ziekenhuis wordt getoond hoe, vele jaren geleden, de 
geesteszieke patiënten werden opgevangen, verzorgd en begeleid. Kortom hoe 
het leven, “het wonen” in een dergelijk ziekenhuis verliep.

Week van de smaak 
15-25 november 2007

Tijdens de week van de smaak 
zal de cultuurdienst met de 
steun van de culturele raad en in 
samenwerking met de culturele 
verenigingen van Lede een va-
riërende affi che van activiteiten 
aanbieden. Tijdens deze week 
van de smaak willen we zoveel 
mogelijk mensen, jong en oud, 
op een toegankelijke wijze 
kennis laten maken met ‘smaak’ 
en hen laten genieten van 
eten en drinken en alles wat 
daarbij komt kijken. 
Wens je mee te werken aan deze 
week van de smaak dan kan je 
altijd contact opnemen met de 
cultuurdienst (053 60 68 61 of 
cultuur@lede.be)!

CULTUUR

cultuur@lede.be

Open Monumentendag
Thema 2007 ‘Wonen’

De Vier Uitersten wandelroute start in Smetlede en be-
staat uit twee wandellussen (een van 9 km en een van 
11 km). De twee lussen lopen door een overwegend 
landelijk gebied. Beide wandelingen zijn bewegwijzerd 
met zeshoekige bordjes (groene en rode kleur) op hou-
ten palen. De wandelbrochure is verkrijgbaar aan 1,25 
euro bij de cultuurdienst. 

Lede heeft ook 7 gemeentelijke wandelpaden (het J. 
Moenspad te Lede, het Ronkenburgpad te Lede, het 
Wijde Wereldpad te Oordegem, het Zonnebroeckpad 
te Oordegem, het Vaerenbergpad te Smetlede, Het 
Tussenbeekpad te Wanzele en het Oude Molenpad te 
Impe). Van deze wandelpaden zullen nieuwe brochures 
gemaakt worden maar hierover meer in de volgende 
editie van Lede Informeert. Het J. Moenspad zal in 

september opnieuw ingewandeld worden. 
Meer informatie zal u hierover in het Reklaamblad 
en op de website van Lede terugvinden. 

De cultuurdienst beschikt naast de wandelbrochures 
ook over fi etsbrochures: 
• Fietsen van Wetteren tot Wichelen – Rozenroute
• Fietsen in en om Dendermonde – Reuzenroute
Deze zijn te koop aan 1,80 euro. 

Gratis te verkrijgen is de infopocket 
Scheldeland. Een pocket met allerlei 
informatie over de streek met een 
toeristische kaart.

Lede Gesmaakt!

de leden van de cultuurraad in het Park van Mesen

Provinciaal Wandelpad ‘De Vier Uitersten’



Tijdens de zomervakantie is de  
kinderopvang doorlopend open  
van 6.45 tot 18.30 uur voor kinderen 
vanaf 2,5 jaar.

Van maandag 27 augustus tot en 
met vrijdag 31 augustus is er geen 
speelpleinwerking en is de kinderop-
vangdienst open van 6.45 tot 18.30 uur 
voor alle kinderen uit het kleuter- en 
lager onderwijs.

Tijdens de volledige zomervakantie 
(juli/aug) is het noodzakelijk om 
OP VOORHAND in te schrijven voor 
de kinderopvang!!!!
Dit kan enkel schriftelijk via het in-
schrijvingsformulier of via e-mail 
kinderopvang@lede.be.

Annulatie van een reservering kan 
enkel schriftelijk, ten laatste de 
2de werkdag voorafgaand aan de 
gereserveerde opvangdag.
Bij geen of laattijdige annulatie 
wordt een boete aangerekend van 
€5 per kind per opvangdag.
Bij ziekte kan je de dag zelf annule- 
ren. Mits voorlegging van een ziekte-

attest wordt er geen boete aangere-
kend. We verzorgen eveneens de voor- 
opvang (vanaf 06.45 tot 8 uur) en de 
naopvang (vanaf 17.30 tot 18.30 uur) 
van het speelplein. Hiervoor moet er 
niet op voorhand ingeschreven worden.

Waar?
De buitenschoolse kinderopvang gaat 
door te Wanzele, Watermolenstraat 11 
(053/80 76 09).

Leeftijd?
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
Kinderen tussen 2,5 en 3,5 jaar 
kunnen alleen terecht in de buiten-
schoolse kinderopvang!! (speelplein 
is pas vanaf 3,5 jaar). Maar ook oudere 
kinderen kunnen een volledige dag 
naar de kinderopvang komen.

Ouderbijdragen:  
NIEUWE TARIEVEN  
vanaf 1 juli 2007!!
- In de zomervakantie is het mogelijk 

de buitenschoolse kinderopvang te 
combineren met de speelpleinwer-
king. In dat geval betaal je telkens 
0,90 euro per begonnen halfuur voor 
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de opvang ’s morgens en/of ’s avonds.
- Kinderen die een volledige dag naar 

de kinderopvang komen:
- < 3 uur: 3,25 euro
- tussen 3 en 6 uur: 4,90 euro
- > 6 uur: 9,80 euro

- Kinderen uit hetzelfde gezin die 
samen aanwezig zijn, krijgen een 
korting van 25% op de totale ouder-
bijdrage. Gezinnen met een belast-
baar inkomen tot 20.000 euro (per 
persoon ten laste mag hier 1.000 
euro bijgeteld worden) genieten een 
sociaal tarief van 50% op de totale 
ouderbijdrage.

- Opgelet: dit bedrag wordt gefactu-
reerd op het einde van de maand. 
Wanneer een kind laattijdig wordt 
afgehaald, wordt een extra bedrag 
van 5 euro aangerekend per begon-
nen halfuur.

DE KINDEROPVANG IS GESLOTEN  
OP WOENDAG 11 JULI EN  
WOENSDAG 15 AUGUSTUS

Buitenschoolse kinderopvang
zomervakantie 2007

De werken aan de kinderopvang te Wanzele  
zullen voltooid worden in de komende weken.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal  
de kinderopvang worden geopend.

Nieuwbouw 
kinderopvang 
Wanzele



Gelieve alle briefwisseling 
te richten aan het college 
van burgemeester en sche-
penen, Markt 1, 9340 Lede. 
Je kan ook mailen naar
gemeentebestuur@lede.be

Alle informatie kan je ook 
terugvinden op de website 
www.lede.be.

Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van 
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00 
tot 19.00 uur (enkel de 
afdeling grondgebiedzaken 
en de diensten burger-
zaken en patrimonium).

BURGERZAKEN (bevolking 
en burgerlijke stand)
tel. 053/60 68 10
burgerzaken@lede.be
CULTUUR
tel. 053/60 68 61
cultuur@lede.be
FINANCIËN
tel. 053/60 68 80
fi nancien@lede.be
INFORMATICA
tel. 053/60 68 09
informaticadienst@lede.be
JEUGD
tel. 053/60 68 62
jeugddienst@lede.be
KINDEROPVANG
tel. 053/60 68 63
kinderopvang@lede.be
MILIEU
tel. 053/60 68 25
milieu@lede.be
PATRIMONIUM
tel. 053/60 68 50
patrimonium@lede.be
PERSONEEL
tel. 053/60 68 20
personeel@lede.be
SECRETARIAAT
tel. 053/60 68 00
secretariaat@lede.be
SPORT
tel. 053/60 68 64
sportdienst@lede.be
STEDENBOUW
tel. 053/60 68 40
stedenbouw@lede.be
TECHNISCHE DIENST
tel. 053/60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
ACADEMIE VOOR 
MUZIEK EN WOORD 
Cultureel Centrum, 
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053/60 68 70
academie@gamw.lede.be
BIBLIOTHEEK
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede
tel. 053/82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma  17.00 - 20.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  14.00 - 18.00 uur
do  13.30 - 16.30 uur
vr  16.00 - 20.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29, 
9340 Oordegem
tel. 09/365 08 05
ma  18.00 – 20.00 uur
wo  14.00 - 16.00 uur
za  10.00 - 12.00 uur
BRANDWEER
Vijverstraat 2, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@ 
brandweervlaanderen.be
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
Het Steentje 
Steenstraat 7, 9340 Lede
tel. 053/80 89 21
Het gemeentelijk 
speelplein, Watermolen-
straat 11, 9340 Lede - 
Wanzele, tel. 053/80 76 09
De Oude gemeenteschool 
Oordegemdorp 29, 9340 
Lede - Oordegem
tel. 09/366 03 08
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053/80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053/80 39 14
POLITIE
Administratief centrum 2, 
9340 Lede
tel. 053/60 64 64
PLAATSELIJK WERKGELE-
GENHEIDSAGENTSCHAP 
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053/60 68 78
pwa.lede@skynet.be
SPORTHAL
Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede, 
tel. 053/80 82 84
sporthal.lede@skynet.be

Lede
in f o r m e e r t15 MILIEU

milieu@lede.be

GEMEENTEDIENSTEN

www.lede.be

Sinds 1 juli 2006 staat ILvA in voor de afzon-
derlijke inzameling en verwerking van weg-
werpluiers in Lede. De gebruikte wegwerpluiers 
worden verzameld in een aparte witte afvalzak 
die wekelijks bij de deelnemende gezinnen 
wordt opgehaald.

Alle gezinnen met pasgeborenen worden au-
tomatisch via een brief van ILvA uitgenodigd 
om aan deze inzameling deel te nemen. Ook 
mensen met incontinentieproblemen en ont-
haalgezinnen kunnen op deze dienstverlening 
een beroep doen. Behoor je tot deze twee laat-
ste, dan moet je je zelf inschrijven bij ILvA 
(tel. 053 85 85 45). Een inschrijvingsformulier 
kan je ook bekomen bij de milieudienst in het 
gemeentehuis. Wens je gebruik te maken van 
deze dienst dan kan je je inschrijven en zal je 
na betaling van 10 euro 20 witte inzamelzak-
ken ontvangen. De inzamelzakken zijn verder 
beschikbaar bij de verkooppunten vermeld in 
de ophaalkalender.

Aangezien slechts een klein percentage van de 
bevolking wegwerpluiers als afval produceert, 
haalt ILvA de luiers gericht op bij de ingeschre-
ven gezinnen. Ben je  niet ingeschreven en je 
zet toch een witte luierzak op de stoep, dan zal 
die niet worden opgehaald.

Afzonderlijke
inzameling
wegwerpluiers



Wegeniswerken

De wachtdienst begint elke keer om 9.00 uur. Apothekers met nacht- en zondagsdienst voor dringende gevallen.  
Van 19 uur tot 8 uur en op zon- en feestdagen wordt een extra ereloon aangerekend, behalve voor een prestatie  
met tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Van zaterdag 16 juni  
tot zaterdag 23 juni
VANDENBERGHE,  
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053/80 11 30

Van zaterdag 23 juni  
tot zaterdag 30 juni
VAN DER CRUYSSEN,  
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053/80 35 21

Van zaterdag 30 juni  
tot zaterdag 7 juli
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053/80 66 11

Van zaterdag 7 juli  
tot zaterdag 14 juli
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053/80 84 83

Van zaterdag 14 juli  
tot maandag 16 juli
BOUTENS,  
Dorpsstraat 135, Erpe
tel. 053/80 15 72

Van maandag 16 juli  
tot zaterdag 21 juli
VERYSER, Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053/80 24 56

Van zaterdag 21 juli  
tot zaterdag 28 juli
VANDENBERGHE,  
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053/80 11 30

Van zaterdag 28 juli  
tot zaterdag 4 augustus
VAN DER CRUYSSEN,  
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053/80 35 21

Van zaterdag 4 augustus  
tot zaterdag 11 augustus
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053/80 66 11

Van zaterdag 11 augustus  
tot maandag 13 augustus
VERSCHOORE,  
Steenweg op Aalst 6, Hofstade
tel. 053/71 07 77

Wachtdienst 

Wachtinfo: 
0900/10500 of 
www.avlva.be of 
www.apotheek.be
Antigifcentrum: 
tel. 070/24 52 45     
Zelfmoordpreventie: 
tel. 02/649 95 55
Wachtdienst huisartsen:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

Lopende werken
Nr. > Plaats werken  > Einde werken  > Wegomlegging
1 >  Reymeersstraat  > Eind juni  > Ledezijdestraat, Ledestraat, Overimpestraat
2 >  Kruispunt Bellaertstraat,  
 Nieuwstraat  > eind juli  > Tuinwijk, OLmendreefrede
2 > Wijmenstraat  > Half juli  > Molenstraat, Essestraat, Papegemstraat,    
   Grote Steenweg, Brusselse Steenweg  
   (Erondegem) en Impestraat (Erondegem)

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
6 juni 2007  > wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Oordegemdorp
23 juni 2007  > roefeldag > gedeelte Watermolenstraat tussen Wanzelekouter en  
 Nonnenbosstraat verkeersvrij
24 juni 2007  > wielerwedstrijd te Lede > aankomst Kasteeldreef
29 juni 2007  >avondmarkt en zomerconcert > Markt, Nieuwstraat en  
 Administratief centrum afgesloten
1 & 2 juli 2007  > karnavalvereniging Just Niet feest in Ouden Helweg 
1 juli 2007  > Leeuwfeesten > Wanzeledorp verkeersvrij
8 juli 2007  > Leeuwfeesten Impedorp
8 juli 2007  > rommelmarkt > Steenland & Hulst verkeersvrij
10 juli 2007  > Leeuwfeesten > Adminstratief centrum afgesloten
13 juli 2007  > zomerconcert > Administratief centrum afgesloten
15 juli 2007  > Klinkaardfeesten > Klinkaard gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot afgesloten
29 juli 2007  > buurtfeest > Hoogveld afgesloten
3 augustus 2007  > criterium te Lede > afgesloten parcours vanaf 17u, Kasteeldreef, Markt,  
 Nieuwstraat, Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat,  
 Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat
3 augustus 2007 > zomerconcert > Administratief centrum afgesloten
13 augustus 2007 > criterium te Lede > afgesloten parcours vanaf 18u30, Keiberg,  
 Bellaertstraat, Ommeganglaan, Keibergkerkweg en Rode Kruislaan
17 augustus 2007 > zomerconcert > Administratief centrum afgesloten
25 augustus 2007 > wielerwedstrijd vanaf 14 u te Oordegem > aankomst Oordegemdorp
25 augustus 2007 > criterium te Oordegem > afgesloten parcours vanaf 17 u, Oordegemdorp, 
 Oordegemkouter, Dr.Prieelslaan, Rodtstraat, Klinkaard, Speurtstraat
25 augustus 2007 tot 27 augustus 2007 > Oordegem kermis > Oordegemdorp afgesloten  
 > Wegomlegging via Grote Steenweg, Beekstraat
25 augustus 2007  > doortocht wielerwedstrijd te Wanzele
28 augustus 2007  > wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Oordegemkouter
2 september 2007  > kermis Smetlededorp
9 september 2007  > kermis Wanzele > Wanzeledorp  afgesloten
11 september 2007  > wielerwedstrijd te Wanzele > aankomst Nonnenbosstraat
15 september 2007  > Curieus rock > Administratief centrum afgesloten


